Expedient: 601/2018

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS I SISTEMES DE
COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MONTORNÈS
De conformitat l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018,
que va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el
contracte de serveis de sistemes i comunicacions de l’Ajuntament de La Pobla de
Montornès s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris
de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de La Pobla de Montornès.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Número d’expedient: 601/2018
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: Contracte de serveis de sistemes i comunicacions de
l’Ajuntament de La Pobla de Montornès
Lloc d’execució: La Pobla de Montornès.
Termini d’execució: 3 anys
Possibilitat de dues pròrrogues d’una anualitat cada una d’elles
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació.
4. Tipus de licitació:
Pressupost de licitació: 46.800€
Valor estimat del contracte 93.600€
5. Garantia provisional: No s’exigeix
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Ajuntament de La Pobla de Montornès.
Domicili: c/ Sant Antoni núm. 5
Localitat i codi postal: La Pobla de Montornès, 43761
Telèfon: 977.64.80.12
Fax: 977.64.81.65
Data límit de l’obtenció de documentació i informació: el dia anterior a l’acabament del
termini de presentació de proposicions

Ajuntament de La Pobla de Montornès
C/ Sant Antoni, 5, La Pobla de Montornès. 43761 (Tarragona). Tel. 977648012. Fax: 977648165

Codi Validació: 4D3QLEFM7NKHJPWXYADS5L3PE | Verificació: http://lapoblademontornes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOSEP MARIA SANTAMARIA PUIG (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: 096cf782fd6a3f246dc88078635b4953

Procediment: Contracte de serveis i sistemes de comunicació de l’Ajuntament de La
Pobla de Montornès

7. Requisits específics del contractista.
Declaració responsable econòmica i tècnica
a) Solvència econòmica, financera i solvència tècnica i professional: La prevista a la
clàusula 8 del plec de clàusules administratives.
8. Criteris de valoració:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran,
Documentació quantificable de forma automàtica-> 70 punts
Documentació sotmesa a judici de valors-> 30 punts
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació en el
perfil de contractant.
b) Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 10 i següents del plec de
clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Secretaria de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès
10. Entitat: Ajuntament de La Pobla de Montornès.
Domicili: c/ Sant Antoni núm. 5
Localitat i codi postal: La Pobla de Montornès, 43761
Telèfon: 977.64.80.12
Fax: 977.64.81.65
11. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament de La Pobla de Montornès.
Localitat i codi postal: La Pobla de Montornès, 43761
Telèfon: 977.64.80.12
Fax: 977.64.81.65
12. El Plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques que
regeixen el procediment de contractació el podeu consultar a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=la+pobla+de+montorn
%C3%A8s&idCap=30055344&ambit=5
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer
anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número 977.64.81.65 o correu electrònic
ajuntament@lapoblademontornes.cat
La Pobla de Montornès, data i signatura electrònica al marge
L’Alcalde
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